NELLEKE KLEIN
Projects Young Professional
In een team ben ik de persoon die voor verbinding en gezelligheid zorgt.
Geef mij daarbij een complexe opdracht of probleem en ik bijt mij er in
vast. Ik ben volhardend en blijf werken tot ik een oplossing heb waar
iedereen zich in kan vinden, zonder af te doen aan het resultaat. Het
liefst implementeer ik de gevonden oplossing ook. Juist de combinatie
van denken en doen maakt mij heel gelukkig!

E R VA R I N G

TROTS OP

Projectmanager & Financieel PMO – AkzoNobel SC/ Nouryon IM

The Cultural Lifestyle
Sinds najaar 2017 ben ik blogger op
de website The Cultural Lifestyle. Hier
schrijf ik over mijn culturele leven in
de hoop anderen te inspireren.

apr 2017 – jan 2019
• Project manager van een project waarin firewalls op productielocaties
wereldwijd gemigreerd moeten worden van het oude AkzoNobel naar het
nieuwe Nouryon netwerk.
• Verantwoordelijk voor eerste stappen in het project, onder meer: opstellen
project charter & appropriation request, kick-off meetings met partnerpartij en
de business, samenwerken met organizational change management,
monitoren voortgang van de partner, opzetten en coördineren pilot migraties.
• Financieel PMO voor 25 projecten. Schakel tussen Finance en
Projectmanagers. Maandelijkse meetings met projectmanagers om financiële
voortgang van het project bespreken.
• Financiële rapportages maken voor het IM leadership team.

Organisatie vaardigheden
Een seminar, sport toernooien en een
gala in mijn bestuursjaar, een
weekend
weg
met
YSE,
kroegentochten ter bevordering van
het buurtgevoel in Bos en Lommer;
organiseren doe ik heel graag.

Material coordinator Forage – Lely Industries

aug 2017 – maa 2018
• De Forage fabriek was verkocht en er moest een jaar-hoeveelheid aan
machines in een half jaar geproduceerd worden.
• Verantwoordelijk voor de productieplanning, het in kaart brengen van tekorten
en aanspreekpunt voor en verbindende factor tussen productie, logistiek,
planning, inkoop, order desk en het management.
• Motiveren en inspireren van de collega’s om van de laatste maanden voor
sluiting van de fabriek een succes te maken.
• Tevens verantwoordelijk voor materiaalplanning. Hiervoor dagelijks contact
met productie, logistiek, leveranciers en inkoop.

Logistiek Specialist - Red Bull NL

OPLEIDING
MSc Business Studies (Marketing)
2009-2013 Universiteit van Amsterdam
Specialisatievakken:
Int. Branding & Marketing Strategy
Consumer Behaviour
Cultural Economics

feb 2016 – aug 2017
• Verantwoordelijk voor Sales & Operations Planning, voorraadbeheer voor
Point of Sale (POS)- en Eventmaterialen, 3PL Management, Wagenpark- en
Loodsbeheer.
• Logistieke ondersteuning evenementen als de Wings for Life World Run in
Breda; locatie bezoek, contact tussen logistieke partner en productieteam,
coördinatie rondom event.
• Naast het afstemmen met de business en vervolgens het forecasten en
monitoren van de jaarlijkse inzet van alle POS- en Eventmaterialen ook
operationeel verantwoordelijk voor de verhuizing van deze materialen bij
overgang naar nieuwe logistieke partner.

BBa Logistiek en Economie

Lean & Transport Coordinator – Staples Advantage

2018
Trainingsprogramma YSE, o.a.:
Creatief Probleem Oplossen
Storytelling & Professioneel Vloggen
Design Thinking & Business Model Canvas

apr 2014 – jan 2016
• Lean: Opzet van lean programma in het Staples warehouse. Als onderdeel
hiervan workshops in 5S en Wastes opgezet en gegeven aan
warehousepersoneel.
• Coördineren van kleine verbeterprojecten, zoals veilige werkplekken.
• Transport: Monitoren en bespreken van prestaties van de logistieke partner
(zoals leverbetrouwbaarheid), verzorgen van data onderbouwing voor een
tender.
• Lid van het logistiek management team, schakel tussen LMT en de werkvloer.

2005-2009 HES Amsterdam
Minor: Experience & Event Management

TRAINING
2019
Verwacht: Green Belt Lean Six Sigma

2017
PRINCE2® Foundation, Est09
Insights Discovery
Presentation Factory, MyHBMacademy

ANDEREN OVER NELLEKE
“Als Plant Manager heb ik Nelleke leren kennen als iemand die een uitstekend inzicht in de supply chain heeft die nodig is voor
het maken van onze machines, daarnaast is ze communicatief sterk en een echte teamspeler. Nelleke wordt door iedereen
gewaardeerd en mensen werken graag met haar samen” Robert Kuijpers – Plant Manager Lely Forage
“Nelleke heeft veel werk verzet en een nuttige bijdrage geleverd bij het tenderproces en de verhuizing van één van onze logistiek
dienst-verleners, waarbij ze grotendeels zelfstandig heeft moeten opereren en met succes. Ze is daarnaast een echte teamspeler
en een harde werkster.” Koen Hogenboom – Operations Manager Red Bull

